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INSTRUCCIÓ. REQUISITS PER A L’AUTORITZACIÓ D’ENTRADES ESGLAONADES 

 
 

A les explotacions d’engreix, transició de garrins o reposició de reproductores, el sistema de 

maneig tot dins/tot fora ha de ser el mètode d’elecció i s’ha d’utilitzar de forma general ja 
que és el model més eficaç per tal de reduir el risc d’introducció i propagació de malalties 
infectocontagioses a les explotacions.  
 
Excepcionalment, algunes explotacions, per les característiques de les seves instal·lacions o 
pel seu sistema productiu, la pràctica del sistema tot dins/tot fora pot esdevenir un model de 
maneig limitant pel que fa a la rendibilitat de les instal·lacions amb repercussió en aspectes 
productius i econòmics. 
 
Per tal d’atenuar aquests efectes negatius, el DARP pot autoritzar la realització entrades 

esglaonades en aquelles explotacions que ho sol·licitin, sempre i quan disposin d’excel·lents 

mesures de bioseguretat i que compleixin amb els requisits establerts en aquest 

document.  
 
En qualsevol cas, aquest sistema de maneig no es pot establir rutinàriament com pràctica 
productiva.  
 

Àmbit d’aplicació: Aquesta instrucció afecta a: 
 

 Les noves sol·licituds d’autorització d’entrades esglaonades. 

 Aquelles explotacions ja autoritzades que sol·licitin una nova autorització per canvi 
d’explotació d’origen. 

 Per a les existents, disposaran d’un termini fins l’01/01/2020 per adequar-se als 
requisits o canviar al sistema “tot dins / tot fora”. 

 
 
REQUISITS PER AUTORITZAR A REALITZAR ENTRADES ESGLAONADES: 

 
1. Sol·licitud de l’autorització per poder realitzar entrades esglaonades adreçada als SVO 

(Serveis Veterinaris Oficials) de l’Oficina Comarcal corresponent mitjançant l’aplicació 
GTR. 

 
2. El titular o l’entitat gestora a la qual estigui vinculada l’explotació ha de ser usuari/usuària 

del GTR. 
 

3. Dades que s’han d’incloure a la sol·licitud: 
 
Dades referents a les explotacions d’origen: 
 

a. Explotacions de mares d’origen (origen 1 i  2, si s’escau): marca oficial i  codi 
REGA. 
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b. Addicionalment, si provenen d’explotacions de transició de garrins: marca 
oficial i codi REGA.  

       
Dades referents a l’explotació que sol·licita l’autorització: 

 
c. Tipus de identificació i capacitat de cadascuna de les naus o mòduls pels 

quals es sol·licitaran els PEG.. 
 

Aquesta informació es farà constar a l’apartat d’observacions de la sol·licitud d’entrades 
esglaonades del GTR. 

 

4. La classificació zootècnica de l’explotació haurà de ser engreix, transició de garrins, 

transició de futurs reproductors o reposició de reproductores. 
 

5. L’explotació haurà d’estar inscrita al registre d’explotacions ramaderes i el cens ha de 
correspondre amb la capacitat que consta al registre.  

 
6. L’explotació ha de complir amb: 
 

a. Els controls serològics periòdics i la pauta vacunal obligatòria establerts en el 
programa sanitari del bestiar porcí vigent. 

 
Requisits en matèria de bioseguretat 

 

b. Puntuació total de l’enquesta de bioseguretat igual o superior a 65 punts. 

L’enquesta ha d’estar vigent. La vigència ve determinada per la data de la 
darrera enquesta o acta de bioseguretat. Puntuacions igual o superior a 65 
punts, cada 24 mesos. 

 

c. Disposar d’una tanca perimetral complerta continua (resposta afirmativa a 

la pregunta 1.1 “Tancament total” de l’enquesta 15 punts). Les explotacions  

d’engreix i recria de reproductors amb tancament parcial autoritzat, no podran 
realitzar entrades esglaonades i s’hauran d’adaptar al sistema “tot dins/ tot 
fora” (a partir de 01/01/2020).  

 
Únicament les explotacions de transició de garrins que tinguin tancament 
parcial autoritzat, podran realitzar entrades esglaonades, sempre i quan 
compleixin amb la resta de requisits. 

 
7. L’explotació haurà de comptar amb naus o mòduls (cas de naus tipus vagó de tren) 

independents, identificats individualment i s’haurà de realitzar maneig tot dins/tot fora per 

nau/mòdul.  
 
Es obligatori la senyalització individual de cadascuna de les naus o mòduls on s’ubicaran 

els diferents lots d’entrada. Aquesta ha de ser clara, visible i no pot donar lloc a confusió. 
 

S’entendrà per naus/mòduls independents aquelles instal·lacions que no comparteixen la 
mateixa cubicació d’aire. 
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En les sol·licituds dels diferents PEG’s s’haurà d’indicar la identificació de la nau o mòdul 
pel qual es demana el PEG. 

 

8. Explotacions d’origen dels animals: S’entendrà per “origen” l’explotació de 

reproductores, independentment que els garrins provinguin de transicions 

intermèdies.  
 
Tenint en compte aquest concepte, a l’annex I s’inclouen algunes de les combinacions 
possibles. Els requisits de les explotacions d’origen són els següents: 

 
 

a. Dues explotacions d’origen com a màxim i aquestes sempre han de ser les 
mateixes.  
 

Per a les explotacions de reposició (recria de reproductores), i d’acord amb 
l’establert al Decret 40/2014 (annex 3, B. Classificació zootècnica de les explotacions 

porcines, b) explotacions de reposició), únicament es poden abastir d’una sola 
explotació de selecció o multiplicació. Es podran abastir de fins a dues 
explotacions en cas que les explotacions d’origen s’ubiquin a Catalunya i 
pertanyin al mateix programa de selecció o multiplicació i estiguin sota la 
mateixa direcció tecnico/sanitària del veterinari/ària .  
 

b. En el cas dels engreixos i transicions de garrins de producció: les 
explotacions d’origen han d’ubicar-se a Catalunya o altres comunitats 
autònomes. Aquest requisit també s’aplicarà a les transicions de garrins 
intermèdies. 

 
c. Han d’estar qualificades com a indemnes o oficialment indemnes de la malaltia 

d’Aujeszky (A3, A4b, A4). Aquest requisit també s’aplicarà a les transicions de 
garrins intermèdies. 

 
9. Els SVO de l’Oficina Comarcal, un cop hagin comprovat el compliment de tots els 

requisits, s’activarà a GTR l’autorització per a realitzar entrades esglaonades. Si es 
considera necessari, es podrà efectuar una visita d’inspecció a l’explotació, prèvia a 
l’autorització de la sol·licitud. 
 

10. Tal i com es descriu en aquesta instrucció, aquelles explotacions que realitzin entrades 
esglaonades i no compleixin amb els requisits establerts: 

 

 No s’autoritzarà cap permís d’entrada de garrins (PEG) fins que l’explotació hagi 
quedat buida. 

 

 Nomes s’autoritzarà un PEG per a la totalitat de la capacitat de l’explotació, sempre i 
quan compleixi també amb la resta de requisits per a l’autorització d’un PEG, 
independentment del seu sistema productiu. 
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EXPLOTACIONS QUE REALITZEN ENGREIX CONTINU: 

 
Les explotacions d’engreix continu hauran de complir els mateixos requisits i obligacions 
establertes pels engreixos que realitzen entrades esglaonades, sempre que compleixin també 
els següents requisits: 
 

a. L’explotació s’abasteixi d’una única explotació de procedència classificada 
zootècnicament com a “Reproducció per a la producció de garrins”, amb una 
capacitat màxima de 100 reproductores i qualificada com a indemne o 
oficialment indemne de la malaltia d’Aujeszky. 

 
b. Tots els moviments de trasllat entre ambdues explotacions hauran d’estar 

degudament enregistrats a l’aplicació GTR. 
 
 
MODIFICACIÓ D’ENTRADES ESGLAONADES AUTORITZADES 

 
Per a modificacions de les explotacions d’origen d’entrades esglaonades ja autoritzades, 
caldrà: 
 
1. Comunicar el canvi d’explotació d’origen a la OC, prèviament a la realització de 

moviments i tramitar una nova sol·licitud d’autorització d’entrades esglaonades. Aquesta 
nova sol·licitud estarà subjecta al procediment i requisits d’autorització descrits en 
aquesta instrucció. 

 

2. La nau/mòdul quedi completament buida/t abans de l’entrada d’animals del nou origen.  
 
3. Els SVO de l’OC podran gravar al GTR la nova autorització per a realitzar entrades 

esglaonades, un cop hagin valorat si l’explotació compleix amb els requisits establerts.  
 
 
RETIRADA DE L’AUTORITZACIÓ 

 
Els Serveis Veterinaris de les Oficines Comarcals, el/la Cap de la Secció de Ramaderia i 
Sanitat Animal dels Serveis Territorials i/o des del Servei de Prevenció en Salut Animal, 

podran retirar l’autorització per realitzar entrades esglaonades quan: 
 

(1) La documentació sanitària de trasllat o bé la identificació dels animals  no concorda 
amb les explotacions d’origen autoritzades (origen Catalunya o altres CA).  
 
Es retirarà l’autorització d’entrades esglaonades per un període no inferior als 12 mesos. 
L’explotació podrà funcionar amb el sistema “tot dins/tot fora”.      
 
(2) Si es realitza una entrada d’animals procedents de fora de l’estat espanyol, es retirarà 
l’autorització d’entrades esglaonades per un període no inferior als 24 mesos. 
L’explotació podrà funcionar amb el sistema “tot dins/tot fora”.    
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(3) Obtenció de resultats desfavorables en la detecció d’anticossos vacunals (gB) en front 
la malaltia d’Aujeszky (negatiu en explotacions A3). Quan es detecti la incidència per 

primer cop, s’enviarà un avís amb acusament de rebuda al titular on indicarà que en cas 
de reincidència, es retirarà l’autorització d’entrades esglaonades per un període no 
inferior als 24 mesos.  
 
Si s’obtenen resultats molt desfavorables (50% o més del totals de mostres) en detecció 
d’anticossos vacunals (gB). Es retirarà l’autorització d’entrades esglaonades per un 
període no inferior als 24 mesos.   
 
Aquesta retirada es independent de les possibles sancions que es pugui incórrer per 
incompliment del programa sanitari. 

 
(4) En casos de reincidència quan s’observin irregularitats en el compliment del programa 
sanitari del porcí (excepte resultats molt desfavorables en detecció d’anticossos vacunals 
de la malaltia d’Aujeszky on la retirada es immediata).  
 
Es retirarà l’autorització d’entrades esglaonades per un període no inferior als 24 mesos. 
 
 Aquesta retirada es independent de les possibles sancions que es pugui incórrer per 
incompliment del programa sanitari.   

 
(5) Per incompliment d’algun dels requisits necessaris per a l’autorització/modificació de 
les entrades esglaonades. En especial atenció, al manteniment de la tanca perimetral, 
teles ocelleres, vestuaris en bones condicions i sistema de neteja i desinfecció de 
vehicles (elements bàsics de bioseguretat).  

 
En aquests casos, s’iniciarà el procediment de suspensió d’activitat, concedint al titular un 
termini de 30 dies per a esmenar les deficiències. Si el titular les esmena dins del termini 
mantindrà l’autorització per a realitzar entrades esglaonades. 

 
(6) En altres incompliments relacionats amb la bioseguretat i higiene de l’explotació, com 
pot ser un estat de neteja deficient de les instal·lacions (inclou vestidor), presència de 
material inservible, runa en el marges de les naus, etc.  

 
S’enviarà al titular un avís amb acusament de rebuda, concedint un termini de 15 dies per 
a solucionar les incidències. En cas de no esmenar-les, no s’emetrà cap mes permís 
d’entrada fins la correcció de les mateixes.  
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(7) Si en el moment de renovar l’enquesta de bioseguretat o per realització d’una acta de 
bioseguretat, s’obté una puntuació inferiror a 65 punts. 

 
S’enviarà al titular un avís amb acusament de rebuda, concedint  un termini de 15 dies 
per a solucionar les possibles incidències i realitzar una nova enquesta per assolir 
novament la puntuació de 65 punts. En cas de no esmenar-les, no s’emetrà cap més 
permís d’entrada fins al buidat total de l’explotació i només s’autoritzaran PEG’s per a la 
totalitat de la capacitat, amb el sistema “tot dins – tot fora”. 

 
Aquests casos seran d’especial seguiment per part dels SVO de l’Oficina Comarcal.  

 
(8) En qualsevol moment que els Serveis Veterinaris Oficials considerin oportú, per 
sospita o aparició de malaltia justificada o quan la situació epidemiològica ho requereixi. 

 
Es podrà tornar a sol·licitar l’autorització quan s’hagin esmenat les deficiències detectades i/o 
quan s’acrediti que s’ha efectuat el buidat sanitari de l’explotació i una correcta neteja i 
desinfecció, segons el cas.  
 
 
Barcelona, 28 de novembre de 2019 
 
 
 
 
 
Servei de Prevenció en Salut Animal 
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POSSIBLES COMBINACIONS ENTRADES ESGLAONADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       
 

 

Origen A Origen B 

E/RR/TG 

Origen A Origen B 

E/RR 

TG 

Origen B Origen A 

E/RR 

TG TG 

Origen A Origen B 

E/RR 

TG 

Origen A, B, C, D: Explotacions de truges; E: Explotació Engreix; RR: Explotació Reposició Reproductores; TG: 
Transició de garrins o Transició de garrins futurs reproductors 

Origen A Origen B 

E/RR 

TG 

Origen B Origen C,D, ... 


